
  

 

                                          

 

Kansainvälisten rekrytointien tukeminen ja yritysten 

rekrytointivalmiuksien kehittäminen, (Seutu-AKKE) -hanke 

1.1.2022 – 30.6.2023 

Rahoitus: Etelä-Pohjanmaan liitto, SeutuAKKE, Seutukaupungit , 17 osatoteuttajaa ja 5 verkostokumppania 

Hakija ja kumppanit                                                                                                                           
Päätoteuttaja: Salo (Yrityssalo Oy.)                                                                                           
Osatoteuttajat: Alajärvi, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU, Kalajoki, Kauhajoki, Kristiinankaupunki, Kurikka, 
Kuusamo, Taivalkoski (Naturpolis Oy), Micro ENTRE – mikroyrittäjäkeskus, Parkano, Pietarsaari (Pietarsaaren seudun 
Kehittämisyhtiö Concordia), Raahe (Koulutuskeskus Brahe), Rauma (Laitila), SASKY koulutuskuntayhtymä (Huittinen, 
Ikaalinen, Sastamala), Savonlinna (Hankekehitys Oy), Varkaus (Navitas Kehitys Oy, Ylivieska.                            
Verkostokumppanit: Iisalmi, Keuruu, Loimaa, Kehitysyhtiö SavoGrow/Suonenjoki, Kauhava/Lapua 
 

Tiivistelmä ja tausta                                                                                                                                
Hankkeen tavoitteena on lisätä Seutukaupunkien osaamista kansainvälisissä rekrytoinneissa ja kehittää yritysten 
rekryvalmiuksia. Tavoitteena on myös kehittää keskeisten työvoimapulasta kärsivien alojen vetovoimaa. 

Osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi tarvitaan: 

a) uudenlaisia käytännön toimia, joilla voidaan parantaa työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa 
b) lisätä seutukaupunkien, yritysten ja koulutuksenjärjestäjien yhteistyötä  
c) rekrytoida lisää kansainvälisiä osaajia. 

Tavoitteet 
1. Löytää ratkaisuja seutukaupunkien eri toimialojen pahenevaan työvoimapulaan vauhdittamalla työ- ja 

koulutusperäistä maahanmuuttoa ja kehittämällä keskeisten työvoimapulasta kärsivien alojen vetovoimaa sekä 
eri seutukaupunkien että kaupunkien yhteistyöllä. 

2. Yritysten kansainvälisten rekrytointien osaaminen on kehittynyt ja ne osaavat vastaanottaa työntekijöitä 
entistä paremmin. 

3. Lisäksi kaupungeilla on paremmat edellytykset toimivien vastaanotto- ja kotoutumispalveluiden kehittämiselle, 
jotta palveluista tulee osa kaupunkien arkea ja ne ovat helposti saavutettavissa työperäisille maahanmuuttajille 
esimerkiksi yrityspalveluiden kautta. 

4. Löytää työvoimatarpeeseen vastaamiseksi uusia ratkaisuja, esimerkiksi yritysten ja alueiden yhteisiä 
imagokampanjoita eri kohderyhmille. 

 

Toimenpiteet                                                                                                                                          
Toimenpiteet jaetaan työpaketteihin, joilla on vastuutoteuttajat. Ne toteutetaan yhteistyössä alueellisten ja muiden 
toimijoiden kanssa yhteistyötä kehittäen. 
 

Hankkeen työpaketit: 

• TP1 Kansainvälisen rekrytoinnin ja rekrytointiprosessin kehittäminen yhdessä yritysten kanssa. 
Vastuutoteuttajat Savonlinna ja Varkaus. 

• TP2 Käytäntöjen kehittäminen Suomessa opiskelevien kansainvälisten opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden 
työllistämiseksi ja sitouttamiseksi seutukaupunkeihin. Vastuutoteuttajat SEDU ja SASKY. 

• TP3 Kehitetään työperäisen maahanmuuttajan kotouttamispolku. Vastuutoteuttajat Kalajoki ja Rauma. 



 
 

• TP4 Kehitetään työvoimapulasta kärsivien toimialojen ja yritysten imagoa, vetoivoimaa ja viestintäosaamista. 
Vastuutoteuttajat Kurikka ja Kauhajoki. 

• TP5 Hallinto. Vastuutoteuttaja Yrityssalo Oy. 
 

Tulokset 
1. Seutukaupunkien elinkeinopalveluiden osaaminen kansainvälisistä rekrytoinneista on kasvanut niin, että 

elinkeinopalvelut pystyvät tukemaan yrityksiä rekrytoinneissa. 
2. Yrityksillä on valmiudet rekrytoida ja vastaanottaa kansainvälistä työvoimaa. 

a) Yritykset pystyvät hyödyntämään kansainvälistä työvoimaa omassa toiminnassaan. 
b) Yritysten päättäjät ymmärtävät, että kansainvälinen rekrytointi ei juuri poikkea kotimaisesta. 
c) Yritykset osaavat hankkia kansainvälisiä rekrytointeja tukevia palveluita, olivatpa ne julkisen tahon 

tarjoamia maksuttomia palveluita tai kaupallisia palveluita. 
3. Yritykset ovat saaneet konkreettista hyötyä hankkeesta ja he ovat kiinnostuneita osallistumaan pilotteihin. 

 
 

Kustannukset ja rahoitus                                                                                                                             
Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 403 994 euroa ja se jakaantuu osatoteuttajien ja verkostokumppaneiden välillä. 
Rahoituksesta 842 396 euroa on julkista rahoitusta ja 561 598 euroa on kuntarahoitusta. 
 
Kalajoen kaupungin osuus kokonaiskustannuksista on 101 556 euroa. Rahoituksesta on 60% AKKO-rahoitusta 60 933,60 
euroa ja 40% Kalajoen kaupungin omarahoitusta 40 622,40 euroa                                                                                                                                                     
 

 
Vastuuorganisaatio Kalajoella: Kalajoen kaupunki, yrityspalvelukeskus   
Hankkeen johtaja, elinkeinojohtaja Miia Himanka, puh. 044-4691 246, miia.himanka@kalajoki.fi 
Asiakkuusvastaava Susanna Leiviskä, puh.  040-589 7995, susanna.leiviska@kalajoki.fi 
  


